
 

 

 
Πληροφορίεσ: 

Μαρία Βιςκαδοφρου  

Πρόεδροσ Επιτροπισ Προμθκειϊν/Ζργων 

2810 264565 / Fax: 2810264561 

 

Δρ. Δημήτριοσ Κ. Σςιράκοσ 

ΠΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ 

Σθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568 
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr 

 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθζτηςη  CCTV ςτο 
ΔΑΠΚΗ 

 

ΑΡΙΘ. Πρωτ : 971   
Ημερομηνία: 30/5/2019   

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΌ: : 3.010,00 €  

ΦΠΑ (24)  :   722,40 €  

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ : 3.732,40 € 
 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο τησ Προμήθειασ  
 Η Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ   
διαγωνιςμοφ που αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ CCTV  ςυςτιματοσ ςτο Δθμοτικό 
Ακλθτικό και Πνευματικό Κζντρο Ηρακλείου    (CPV 32235000-9) για τισ ανάγκεσ του χϊρου 
με  προχπολογιςκζν ποςό 3.732,40 € (ήτοι:  3.010,00 € + 722,00 € =  3.732,40 €).  

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

  Η διενζργεια τθσ προμικειασ διζπεται από το Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).  

 Σο Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

 Σο N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ».  
 

ΑΡΘΡΟ  3ο   

ΑΠΟΦΑΕΙ  

 τθν με αρικμό πρωτ. 16/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ 
ΑΕ ΟΣΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. ##/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, 

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τον προχπολογιςμό και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

 τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ 
ΟΣΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των  3.732,40 €  με ΦΠΑ 24%. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο   

Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ: 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  των 
άρκρων 118 του Ν. 4412/2016 με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 
ςυλλογι προςφορϊν, τθρουμζνων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν που ζχουν εγκρικεί για 
τθν εν λόγω προμικεια. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

MARIA 
VISKADOUROU

Digitally signed by 
MARIA VISKADOUROU 
Date: 2019.05.30 
17:12:19 +03'00'
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υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 
Α)  υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
Β)  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.  
Γ)  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 
Δ)  Σιμολόγιο Προςφοράσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ:  
Οι  ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν εντόσ φακζλου τθσ προςφοράσ τουσ:  
 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  
 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ: 
 1.Σα φυςικά πρόςωπα.   
 2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  
 3. Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
 4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
  Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 
  Γ)  Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι: Ζχουν λάβει γνϊςει των όρων των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
τθσ προμικειασ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ. 

  Δ)  υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ 
ζντυπο με τθν οικονομικι προςφορά. Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει αναλυτικά 
ςτοιχεία για κάκε προςφερόμενο είδοσ, τα οποία πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

  
  
 ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αξιολόγηςη προςφορϊν –Ανάθεςη τησ προμήθειασ: 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ςυμφωνία ι όχι τθσ τεχνικισ περιγραφισ τθσ προςφοράσ 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ) και θ απόφαςθ για τθν ανάκεςθ τθσ, κα γίνει 
ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ.   Κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι 
είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, μόνο βάςει τθσ 
τιμισ και τθρουμζνων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ προμικειασ. Η ανάκεςθ τθσ 
προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ του προζδρου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ (μετά από 
εξουςιοδότθςθ του Δ). 
 
Άρθρο 8ο  
Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ. 
Η Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ: 
            Ο Μειοδότθσ τθσ προμικειασ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να 

κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 
 Α)  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  
 Τπόχρεοι για τθν κατάκεςθ. 
 1. Σα φυςικά πρόςωπα.   
 2.  Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  
 3.  Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

  4. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ  

του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
 Β)  Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

19PROC005035802 2019-05-30



 Γ) Εγγυθτικι επιςτολι 5% τθσ αρχικισ αξίασ τθσ προμικειασ μετά τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Παράδοςη:  
Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ παροφςασ κα γίνει ςτο Παγκριτιο τάδιο, με ευκφνθ και 
δαπάνθ του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ είναι  υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ των εργαηομζνων και των 
εγκαταςτάςεων μζςα ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παράδοςθσ-
τοποκζτθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
μεταφορά και τθν παράδοςθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, και είναι 
υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανό να γίνει από υπαιτιότθτά του μζχρι τθν παράδοςι 
τουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Εκπρόθεςμη παράδοςη ειδϊν. 

  1.  Αν τα είδθ  τθσ προμικειασ παραδοκοφν  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
207 και 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 2.   Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
προδοκζντων υλικϊν και εργαςιϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

  3.  Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ  
των ειδϊν    με απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 
προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ  12ο 
Παραλαβή προμήθειασ ειδϊν : 

  1.  Η παραλαβι των ειδϊν  γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ και θ 
εκφόρτωςθ των ειδϊν  κα γίνει με ζξοδα του προμθκευτι μετά τθν τοποκζτθςθ 
τουσ. 

  2.  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

  3. Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει ςυνολικά και όχι ανά τμιμα ειδϊν και εν 
λειτουργία. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Απόρριψη ςυμβατικϊν ειδϊν – αντικατάςταςη: 

  1.  ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των ειδϊν , με απόφαςθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. 

         Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

         Αν ο προμθκευτισ / ανάδοχοσ  δεν αντικαταςτιςει τα είδθ  που απορρίφκθκαν μζςα 
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

  2.  Η επιςτροφι των ειδϊν  που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν 
περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ / ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει τθν 
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ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι 
μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι / αναδόχου, που 
υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με 
απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε 
ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.        

           Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ 
/ ανάδοχοσ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί 
ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

   3.  Με απόφαςθ του Δ. τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι / ανάδοχο των ειδϊν 
που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ με τθν προχπόκεςθ ο 
προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:  
Η εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
ειδϊν .  
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 
A)      Σιμολόγιο του προμθκευτι / αναδόχου. 
Β)    Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

παραλαβισ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 
Γ)     Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.   
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Σιμή:  Η τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. τθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ 
από το Φ.Π.Α., για παράδοςθ τθσ προμικειασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ: Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων 
διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Π.Α βαρφνει  τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Παράδοςη Τλικϊν ( Χρόνοσ, Σόποσ, Σρόποσ):  Ωσ ςυνολικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ & 
λειτουργίασ  για όλθ τθν προμικεια, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα εντόσ Σριάντα (30)  
ημερϊν  από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ- ςφμβαςθσ ςτο 
ΚΗΔΜΗ. Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνει με κακαρά μεταφορικά μζςα 
του προμθκευτι.  Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ το άρκρου 206 του Ν.4412/2016. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΤΠΟΓΡΑΦΕ 
Πρόεδροσ Επιτροπήσ 

Προμηθειϊν 
Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

  

Μαρία Βιςκαδοφρου 

 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
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Πληροφορίεσ: 

Μαρία Βιςκαδοφρου  

Πρόεδροσ Επιτροπισ Προμθκειϊν/Ζργων 

2810 264565 / Fax: 2810264561 

 

Δρ. Δημήτριοσ Κ. Σςιράκοσ 

ΠΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ 

Σθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568 
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr 

 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθζτηςη  CCTV 
ςτο ΔΑΠΚΗ 

 

ΑΡΙΘ. Πρωτ. Προκήρυξησ : 971    
Ημερομηνία:30/5/2019    

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΌ: : 3.010,00 €  

ΦΠΑ (24)  :   722,40 €  

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ : 3.732,40 € 
 

 

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Προμήθεια και τοποθζτηςη  CCTV ςτο ΔΑΠΚΗ 
 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕΜ ΤΝΟΛΟ 

1 

CAMERA DOME,    1/2.9" 2.19MP CMOS, 
AHD/CVBS/HD-TVI/HD-CVI 4-in-1, 1080P. 
Απόζηαζη μεηάδοζης Coax 300-500m. Built-
in SOEST 2.8-12mm IR 3MP Lens. Built-in 
ICR. With OSD  (διατείριζη από ηο καλώδιο).  
¢5×36pcs IR LEDs, IR εμβέλεια:30m/100ft. 
Μεηαλλική και ανηιβανδαλιζηική. Αδιάβροτη 
IP66.  

105,00 € 12 1.260,00 € 

3 

 Καηαγραθικό 16 είζοδοι Video. AHD + TVI + 
CVI + IP + 960H. Καηαγραθή 1080p 
(1920x1080) 200fps, 720p 400fps, 960H 
400fps. Audio I/O: 1/1 , 1 x HDD. RS485. 
10/100/1000 Ethernet. 280Π x 51Υ x 203Β 
mm, 12V 5A, 36W. 

400,00 € 1 400,00 € 

4 κληρός Γίζκος 4TB PURPLE 200,00 € 1 200,00 € 

6 Σρουοδοτικό 12v 10A 120,00 € 1 120,00 € 

7 
Καλώδιο και σλικά καλωδίωσης   (400 μ 
καλώδιο και 100 μέτρα condur) 

480,00 € 1 480,00 € 

8 
Δργαζία ηοποθέηηζης και ζύνδεζης 
ζσζκεσών, Προγραμμαηιζμός Καηαγραθικού, 
Αναλώζιμα , Κοσηάκια , Φιζάκια, μικροσλικά 

550,00 € 1 550,00 € 

    Μ. ΤΝΟΛΟ 3.010,00 € 

 

 
ΦΠΑ (24%) 722,40 € 

 

 
ΣΕΛ. ΤΝΟΛΟ 3.732,40 € 

   

   

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 

Πρόεδροσ Επιτροπήσ Προμηθειϊν Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

 

Μαρία Βιςκαδοφρου 

 

  Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
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